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producció ramadera de les explotacions d'oví i caprí, i es convoquen els corresponents a 2014. Veure 
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Canàries. Veure 
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per Salamanca: correspon a l'Ajuntament, no a la Confederació hidrogràfica del Duero. Veure 
Sentencia Tribunal Suprem. Sala del Contenciós. Nº 3656/2011, de 6 de juny de 2014. Acord d'aprovació definitiva parcial del pla general del municipi 
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